Associação
Norte do Pará

DECLARAÇÃO/REQUERIMENTO
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA – Associação
Norte do Pará da Igreja Adventista do Sétimo Dia - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº. 04.930.244/0002-05, entidade de objetivos precipuamente religiosos, sem fins lucrativos,
com sede social localizada na Rodovia BR-316, n˚ 3528, km 11, bairro São João, CEP 67.200.000, em
Marituba,
Estado
do
Pará,
DECLARA,
para
os
fins
devidos,
que
___________________________________________________________________________________________,
portador
do
Documento de Identidade (RG) nº____________________________, órgão emissor __________________ e inscrito
no CPF/MF sob o nº ____________________________, é membro fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A declarante esclarece que, como princípio de consciência, temos como dia santificado o
SÁBADO, que de acordo com a orientação bíblica compreende-se no período do pôr-do-sol de sextafeira ao pôr-do-sol de sábado (Êxodo 20:8-11; Levítico 23:32; Marcos 1:32; e outros).
Valemo-nos também do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil que
em seu artigo 5º, inciso VI prescreve:
“é inviolável a liberdade de consciência e de crença...”
Outrossim, no inciso VI do mesmo dispositivo constitucional é determinado:
“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa...”
Desdobrando o entendimento dos dispositivos constitucionais acima explicitados, a
Assembleia Legislativa do Estado do Pará votou e seu Governador sancionou a Lei nº 6.140/98 que
assim dispõe:
Art. 1° - As provas de concursos públicos e exames vestibulares no
Estado do Pará serão realizadas no período compreendido entre às
18:00 horas de sábado e às 18:00 horas de sexta-feira seguinte.
Parágrafo único - Esta Lei incidirá sobre todas as instituições de
ensino, tanto da rede pública quanto as instituições da rede
privada.
Art. 2° - As instituições de ensino, tanto da rede pública quanto da
rede privada, em todo o Estado, abonarão as faltas de alunos que,
por motivo religioso comprovado, não possam freqüentar aulas e
atividades acadêmicas no período compreendido entre às 18:00
horas das sextas-feiras e 18:00 horas de sábados.
§ 1° - Os alunos cujas crenças religiosas incidirem no previsto neste
artigo comprovarão, no ato da matrícula, essa condição através de
declaração da congregação religiosa a qual pertençam.
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§ 2° - Caberá à instituição de ensino distribuir o aluno para
reposição da carga horária.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
ALMIR GABRIEL
Governador do Estado
DOE N° 28.744, de 26/06/1998.
* Republicada no DOE Nº 29.744, de 23 de julho de 2002, conforme a
Lei Complementar nº 033, de 4/11/97, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 6.468, de 19/7/2002.
Em face do acima exposto, REQUER-SE o cumprimento dos direitos constitucionalmente
e legalmente assegurados ao membro acima mencionado, para o fim de autorizá-lo realizar provas ou
exames em horários alternativos, a critério da instituição de ensino, mas fora do período
compreendido entre o pôr-do-sol de sexta-feira e o pôr-do-sol de sábado, desde que não prejudique
sua presença em outras disciplinas, assim como abonando suas faltas em aulas ministradas no mesmo
período.
Tudo isso visando o direito do aluno em manter suas convicções e crenças religiosas com
total liberdade, observando-se desta forma os preceitos constitucionais e legais acima aduzidos.

_____________________________________, _________ de ____________________________ de 2017.
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